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بيروت ـ ندى مفرج سعيد
عقد السيناريست أمين 
سالمة عدة لقاءات مع الفنانة 
صباح، في إطار حتضيره 
ملسلسل عن حياتها يحمل 
عنوان »صباح«. وقد روت 
الصبوحة في جلس���اتها 
املتعددة مع س���المة قصة 
امليالد حتى  حياتها من���ذ 
الي���وم، وُعلم ان س���المة 
قام بتس���جيل م���ا جرى 
في اجللس���ات هذه صوتا 

وصورة.
وكان س��������المة ق�����د 
أوضح انه وضع اخلطوط 
الرئيسية للقصة وسيبدأ 
املقبلة كتابة  الفترة  خالل 
احللقات، علما بأن مسلسل 
»صباح« ال���ذي اعلن عنه 
اللبناني  انتاج  مؤخرا من 
صادق الصباح وأمير شوقي 
مبشاركة قناة »املستقبل«. 
وحتى اللحظة لم يتم االعالن 
عن اسم من ستقوم بلعب 
دور الفنانة صباح في فترة 

الشباب.

 بيروت ــ ندى سعيد
على مدى أربعة أيام 
صورت النجمة اللبنانية 
هيفاء وهبي كليبا جديدا 
من ألبوم األطفال »بيبي 
هيف���ا« ال���ذي يضم 9 
أغنيات تصدر خالل أيام 
قليلة عن شركة روتانا. 
الكليب ضم أغنيتني هما 
»بابا فني« و»ملا الشمس 
تروح« وقد مت التصوير 
حتت إدارة املخرجة ليلى 
كنعان في أحد أضخم 
اس���تديوهات بيروت، 
حي���ث مت حتويلها الى 
مدينة مبهرة بألوانها 
وأجوائها وبراءتها، وقد 
جسدت هيفا في الكليب 
أكثر من شخصية من 
خ���الل أزي���اء املصمم 
زهير م���راد. نذكر ان 
عملية املونتاج وإضافة 
املؤثرات البصرية متت 
في فرنسا وقد استغرقت 
نح���و ش���هر ونصف 

الشهر.

في إطار تحضيره لمسلسل عن حياتها

أسرار »الصبوحة« مع أيمن سالمة
حسنا أفضل نجمة جماهيرية

ء  س���ت�ف��تا ب��ا
ق�ام���ت ب�����ه بعض 
املواقع االلكترونية 
حول من هي جنمة 
العربي،  املغ���رب 
الفنان���ة  ف���ازت 
حس���نا املغربي���ة 
كافضل جنمة من 
العرب���ي  املغ���رب 
كونه���ا الوحي���دة 
التي تهتم باالغنية 
املغربي���ة وتقدمها 
ف���ي كل أعماله���ا 
ومؤخرا وبعد تقدمي 
اغنية الرفيق التي 
وضعت في بعض 
املواقع االلكترونية 
واالذاع���ات ت�����م 
اختياره���ا الفنانة 
واالغنية  االفض�ل 
العام  لهذا  االجمل 
يت���م  ان  وقب���ل 
تصويرها والذي من 
املقرر ان يتم خالل 
الفترة املقبلة حتت 
ادارة مي الياس كما 

هو مقرر.

األلبوم يضم 9 أغنيات من إنتاج »روتانا«

هيفاء وهبي تصّور »بابا فين« في بيروت

الشحرورة صباح

إبراهيم احلساوي في مشهد من »أسوار 2«

عسيري مع املالكي في »بيني وبينك«

حسن عسيري

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي مع أحد األطفال في الكليب

أكدت أن زوجها يفتخر بها كفنانة

نانسي عجرم: دخولي إلى برنامج أوبرا نجاح للعالم العربي
بيروت ـ عبير حمدان

تؤكد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ان 
األمومة لم تؤثر على مسيرتها الفنية وهي 
حتب األوالد والعائلة حسب تعبيرها، 

وتشكر ربها على هذه النعمة.
وعن عالقته����ا بزوجها تقول 
نانسي ان احلب واالحترام والثقة 
مقياس ارتباطهما، خاصة ان كال 
منهما عقله كبير ويفهم طبيعة 
عمل االخر، مش����يرة الى ان فادي 
)زوجها( يفخ����ر بها كفنانة ويفرح 
مبحبة الن����اس لها وهي تدرك طبيعة 
عمله كطبيب تقصده العديد من الفنانات. 
نانس����ي فتحت قلبها ل� »األنباء« فكان هذا 

احلوار:
أال تري��ن ان األمومة املبكرة تعوق مس��يرتك 

الفنية؟
أبدا فأنا أحب األوالد والعائلة واهلل أعطانا 
باكرا فهذه نعمة احمده واش����كره عليها ولن 

تكون عائقا أمام مسيرتي.
م��ن يغار أكثر أن��ت أم زوجك من وجود 

املعجبني؟
أوال ان����ا عقلي كبير ورغم ان فنانات 
كثيرات ي����زرن زوجي للمعاجلة إال اني 
اعتبر األمر عاديا ويدخل ضمن نطاق عمله 

كطبيب، وباملقابل فادي عقله 
أكبر كونه مرتبطا بفنانة حتت 
الضوء وتسافر كثيرا ومحاطة 
باملعجبني واإلغراءات، لذا نحن 
ال نترك مجاال للغيرة كي تتمكن 

منا وتؤثر على حياتنا.
كي��ف حتم��ني نفس��ك من 

اإلغراءات؟
مبجرد ان يعرف األشخاص 
الذي����ن يقدم����ون عروضه����م 
ويعتبرونه����ا مغري����ة طبيعة 
ش����خصيتي ال يعيدون الكرة، 
ألنهم يدركون فورا عدم وصولهم 

الى نتيجة.
ملاذا تزوجت مدنيا؟

زوجي أراد ذلك، وأنا احترمت رغبته، وألننا 
نحب كل األديان وجدنا ان الزواج املدني أفضل، 
ثم ليست الورقة هي التي حتدد مصير شخصني 
ق����ررا االرتباط، بل األمر املهم هو احلب الذي في 

داخلهما واحترامهما لبعضهما البعض.
كيف ينظر زوجك إليك كفنانة؟

فادي فخور بي وجناحي يفرحه وكذلك محبة 
الناس لي تفرحه، وهو متذوق للفن واملوسيقى 
وكثيرا ما يقول لي اني اعطي الفرح للناس وهذا 

ليس باألمر السهل.

بخيارات��ك  يتدخ��ل  ه��ل 
وعملك؟

هو يعطيني رأيه اذا تناقشنا، 
لكنه ال يحدد لي خياراتي ألنه 

يثق مبقدرتي على االختيار.
م��ن يخت��ار أن��ت أم مدير 

أعمالك؟
انا أتشاور مع مدير أعمالي، 
وأركز على ان تكون خياراتي 

انعكاسا لصورتي الفنية.
هل تبقني نانسي النجمة دون 

جيجي المارا؟
لعل اس����مي ارتبط باس����م 
جيجي المارا ونحن جنحنا معا 

وأنا لم أفكر يوما في ان هذا االرتباط سيزول.
ألم يؤثر احلمل عل��ى صوتك وعلى تقبل الناس 

وقوفك حامال على املسرح؟
احلمل لم يؤثر على صوتي حتى ان باسم رزق 
قائ����د فرقتي قال لي اني غنيت أفضل مما غنيت 
خالل مسيرتي كلها في فترة حملي، اما بالنسبة 
للمس����رح فأنا أرى ان الناس حتب رؤية فنانتها 
املفضلة بكل حاالتها. من هنا تقبلني الناس حني 

وقفت على املسرح ألغني وكنت حامال.
ماذا حتضرين اآلن؟

أنا احضر ألبوما جديدا وبدأت أسمع األغاني 

ودخلت االستديو ألضع صوتي عليها، وبعد ان 
صورت »ماشي حدي« سأصور أغنية »زمان كان 

عندي قلب« وأغنيتي اخلليجية.
مع من ستصورين أغنيتك اخلليجية؟

مع املخرج يحيى سعادة.
أال تخشني من التعامل مع يحيى كونه دوما يثير 

اجلدل؟
أنا أراه بارعا ومبدعا، ولكني قلت له ان يبعدني 
عن جنونه وعن رؤيته التي يعتمدها مع غيري 

ألن الناس لن حتبني فيها.
ما شعورك لظهورك في برنامج أوبرا وينفري؟

أشعر اني ناجحة، واسمي وصل الى العاملية 
ومجرد ظهوري ف����ي البرنامج هو جناح للبنان 

والعالم العربي.
كم أغنية سيتضمن ألبومك؟

حت����ى اآلن لم أقرر عدد األغاني كوني مبدئيا 
أسجل عددا كبيرا وبعدها اختار ما سأضعه في 

األلبوم.
كيف هي عالقتك مع الصحافة؟

االحترام هو املقي����اس، وأرحب بكل صحافي 
يحبني ويحترمني، اما من يحّور الكالم فأفضل 

جتنبه.
هل تتقبلني النقد؟

أجل وأستفيد منه خاصة اذا كان موضوعيا 
وال يتضمن التجريح.

يستعد لتصوير الجزء الثالث من المسلسل االجتماعي »أسوار«

حسن عسيري: نجاح »بيني وبينك 3« حّملني مسؤولية كبيرة

مفرح الشمري
أكد املنتج والفنان حس����ن عس����يري ل� »األنباء« من خالل 
اتصال هاتفي ان ش����ركته »الصدف« تستعد لتصوير عدد من 
االعمال الدرامية للموس����م املقبل وهو حاليا مشغول باختيار 
بعض النص����وص الدرامية الهادفة التي تتماش����ى مع اهداف 
شركته »الصدف« احلريصة على تسليط الضوء على عدد من 
القضاي����ا االجتماعية وايجاد احللول املناس����بة لها من ت أليفي 
بينما السيناريو واحلوار فهو لعادل اجلابر واملعاجلة الدرامية 
لعمر الديني وإخراج سائد الهواري الذي تعاونت معه من قبل 

في عدة أعمال.
واما بخصوص »بيني وبينك 4« فذكر عسيري انه سيكون 
مختلفا عن »بيني وبينك 3« من خالل االحداث واملفاجآت، مشيرا 
الى ان جناح اجلزء الثالث حمله مس����ؤولية كبيرة هو وفريق 
عمله يتمنى أن يكون كفؤا لهذه املسؤولية خاصة ان اجلماهير 

تطالبه باالستمرارية.
واضاف: قبل ايام استكملنا تصوير سلسلة االفالم التلفزيونية 
التي حملت عنوان »الساكنات في قلوبنا« بعد جناحها في عيون 
املشاهدين وحاليا نستعد لتصوير اجلزء الثالث من املسلسل 
االجتماعي »اس����وار« في مدينة جدة وتتصدى لبطولته نخبة 
مميزة من النجوم اخلليجيني والعرب حتى يكون باملس����توى 
املطلوب خاصة بعد أن متيز هذا املسلسل في جزأيه األول والثاني 

والذي كان من األعمال املميزة في شهر رمضان املاضي.
ومتنى عس����يري ان يكون دائما عند حسن ظن املشاهدين 

.mbc �الذين يترقبون جديده دائما عبر شاشة ال

حسنا املغربية

نانسي عجرم


